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Uw vraag : Antwoord op uw vraag:

Welzijn 

Koggenland

Zomernotitie Raadsvoorstel Blz 2 Er wordt gezegd dat er twee cursussen alcohol en verkeer zijn gegeven en dat er 30 deelnemers 

waren. Zijn dit er 30 per cursus of 30 in totaal? 

30 in totaal. In mei hebben overigens opnieuw 16 jongeren deelgenomen 

(dus 46 in totaal t/m mei)

Welzijn 

Koggenland

Zomernotitie 1 3 Het opstellen van legerarts beleid is uitgesteld naar 2020. Wat is hier de reden van? Dit is niet uitgesteld en stond al gepland voor 2020.

Welzijn 

Koggenland

Zomernotitie 2 3 Bij de risico’s wordt gezegd dat er in de zomernotitie nog geen rekening is gehouden met de 

aanzuigende werking van de huishoudelijke ondersteuning nanv het abonnementstarief. Wordt er al 

wel een aanzuigende werking gezien? Zo ja, hoe groot is deze stijging procentueel?

Het is nog te vroeg om hier een uitspraak over te doen, vandaar dat dit als 

risico is opgenomen. 

Welzijn 

Koggenland

Zomernotitie 1 3 en 8 Bij de overige ontwikkelingen wordt bij de CAO verhoging ervan uitgegaan dat de verhoging wordt 

gecompenseerd door het gemeentefonds. Op blz.3 staat bij opvallende zaken dat de verhoging van 

de raadsvergoeding structureel doorwerkt. Wordt dit bedrag niet gecompenseerd door het 

gemeentefonds? 

In de decembercirculaire 2018 werd alleen de compensatie voor de stijging 

van de vergoeding opgenomen voor de periode van april 2018 tot en met 

december 2018. Voor de jaren daarna werd niets in deze circulaire 

opgenomen. Omdat de circulaires bij de berekening van de uitkering uit het 

Gemeentefonds leidend zijn, werd deze compensatie niet in het 

meerjarenperspectief voor de jaren na 2018 opgenomen. In de meicirculaire 

2019 van het Gemeentefonds is de vergoeding wel structureel meegenomen.

Welzijn 

Koggenland

Zomernotitie 2 16 De toename van het mantelzorgcompliment neemt fors toe. Is dit aantal in verhouding met het 

aantal mantelzorgers?  

Hoeveel mantelzorgers er in totaal binnen de gemeente  wonen is niet 

bekend. Pas als iemand zich meld, bijvoorbeeld voor een 

mantelzorgwaardering, registreren wij de mantelzorgers. Zowel door de 

Koggenlandse inspanningen als ook de landelijke inzet en bekendheid op 

dit onderwerp maken dat dit thema al bekender wordt. Deze toename in 

het aantal geregisteerde Mantelzorgers zien we overigens landelijk ook.

Welzijn 

Koggenland

Kadernota 2 11 Bij overige ontwikkelingen/toelichting: wordt bij de decentralisatie van de nieuwe wet inburgering 

ook vanuit het rijk geld beschikbaar gesteld om deze wet uit te voeren. Zo ja, is dan de verwachting 

dat dit bedrag (min of meer) kostendekkend zal zijn? 

Tijdens het VNG congres is er door de gemeenten aangegeven dat zij de 

taken willen gaan uitvoeren en dat de gemeente hiervoor de benodigde 

middelen inclusief uitvoeringskosten voor moet gaan ontvangen. Welke 

middelen het rijk gaat koppelen aan de wetswijziging is niet bekend. 

GBK kadernota D&V 4 Dienstverlening wordt steeds meer digitaal. Aanvragen worden steeds meer digitaal. Is er zicht op 

hoevel mensen dit niet kunnen? Wordt hier ondersteuning voor geboden? Digibeet zijn?

Dienstverlening wordt op meerdere manieren aangeboden. Dit betekent dat 

als inwoners een aanvraag fysiek aan de balie willen regelen, dat dit ook 

mogelijk is. 

GBk kadernota D & V 5 Inwonerparticipatie. We zoeken naar nieuwe manier om inwoners te laten participeren. Nieuwe 

voorstellen zullen aan uw raad worden voorgelegd. Wanneer kunnen we die verwachten?

Wij gaan graag in gesprek met de gemeenteraad over de wijze waarop we 

inwonerparticipatie vorm gaan geven.

GBK kadernota zorg & welzijn 10 De gemeente koggenland wil van toegevoegde waarde zijn voor de leefbaarheid en de 

saamhorigheid in onze dorpskernen…….Individuele en verenigde inwoners van Koggenland 

ontwikkelen zich zo veel mogelijk zelfstandig en met hulp van de eigen gemeenten. Wat wordt 

hiermee bedoeld??? Onze inwoners kunnen, als het nodig is, rekenen op ondersteuning op maat. 

Hoe kunnen de inwoners deze steun vinden en aanvragen?

Het beleid is er op gericht om binnen de verschillende velden  (jeugd, Wmo), 

maar ook daarbuiten wanneer het gaat om vrijetijd en overige initiatieven, 

uit te gaan van eigen kracht en initiatief van de inwoner zelf. Initiatieven 

worden ondersteund, niet aangeboden. Wat betreft zorg en ondersteuning  

is het doel de inwoner zelf de regie te laten behouden. De gemeente is er 

ondersteunend en zal initiatieven afkomstig  van inwoners waar mogelijk 

stimuleren. De inwoners kunnen bij ons Zorgteam Koggenland terecht om 

steun op gebied van jeugd en Wmo aan te vragen. Daarbij fungeren al onze 

vindplaatsen en partners ook als deur naar het Zorgteam.

GBK kadernota zorg & welzijn 12 Laaggeletterdheid. Uitwerken en uitvoering geven aan de aanstaande veranderingen op gebied van 

Laaggeletterdheid. Is er een beeld van de hoeveelheid mensen die laaggeletterd zijn?

Uit cijfers van de St. Lezen en schrijven over de regionale spreiding van 

laaggeletterheid blijkt dat het in Koggenland gaat om 8-11% van de 

bevolking.

GBK kadernota zorg & welzijn 13 Vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen volgens het nieuwe vastgestelde beleid. Mantelzorg 

42.000 euro Hoeveel mantelzorgers zijn er en op wat voor manier wordt deze ondersteuning 

aangeboden?

Op dit moment heeft gemeente Koggenland 305 geregistreerde 

mantelzorgers. De mantelzorgwaardering bestaat jaarlijks uit een 

cadeaubon en themabijeenkomst waar de mantelzorgers samen komen om 

hun ervaringen te delen en om informatie te ontvangen. Bovendien bieden 

wij maatwerk, afgestemd op de ondersteuningsvraag die inwoners hebben.

Technische vragen Zomernotitie 2019 en 

Kadernota 2020



GBK kadernota zorg & welzijn 13 Vrijwilligers 60.000 euro. Welke vrijwilligers en hoeveel vrijwilligers zijn er op wat voor manier wordt 

deze ondersteuning geboden? 

Koggenland heeft een eigen vrijwilligerspool van ongeveer 160 vrijwilligers 

binnen het Zorgteam Koggenland, deze vrijwilligers zijn gelinkt aan ons 

Zorgteam Koggenland. Deze eigen vrijwilligers worden door de gemeente  

geschoold, ontvangen soms een vrijwilligersvergoeding en/of 

onkostenvergoeding en kunnen gratis een VOG aanvragen. Ook ontvangen 

zij jaarlijks van de gemeente een blijk van waardering. Daarnaast kent 

Koggenland nog vele inwoners (48%) die vrijwilliger zijn bij 

zorgorganisaties, sportverenigingen, natuurorganisaties, bij culturele 

activiteiteiten, etc. Indirect worden zij ook door ons ondersteund, door bijv. 

het faciliteren van thema-avonden voor/met de verenigingen, het 

beschikbaar stellen van een vrijwilligersverzekering, incidentele 

ondersteuning via het vrijwilligerspunt WF, etc.

PvdA/Groenlink

s

Zomernotitie en 

kadernota

Dienstverlening 

en bestuur

8 van 22 Voor de bekostiging van de Cao verhoging gaat u ervan uit dat er vanuit het gemeentefonds 

compensatie wordt geboden. In de systematiek van het gemeentefonds stijgt en de daalt de 

uitkering als koppeling van de netto rijksuitgaven. De compensatie waarop u doelt is al 

meegenomen in de ontwikkeling van meicirculaire. Dat geldt zowel voor 2019 als voor alle volgende 

jaren. Pas als er nieuwe ontwikkelingen zijn in de rijksuitgaven kan dit leiden tot een verhoging of 

verlaging van de algemene uitkering. 

Kunt u nader toelichten waarom u op basis van de gemeentefondssystematiek rekent op de extra 

compensatie? 

Bij het opstellen van de begroting 2019 gingen we er vanuit dat de 

loonontwikkeling 2019 nog niet was opgenomen in het accres. Omdat we in 

onze begroting 2019 wel rekening hebben gehouden met loonontwikkeling 

voor het gemeentepersoneel, is een stelpost opgenomen. Deze stelpost kan 

vervallen omdat in de meicirculaire 2019 de actuele loon- en 

prijsontwikkelingen worden meegenomen.

PvdA/Groenlink

s

zomernotitie Dienstverlening 

en bestuur

8 van 22 voor de inhuur van personeel voert u 225.000 euro op en geeft aan dat u door krapte op de 

arbeidsmarkt gebruik moet maken van deze middelen. Deze krapte zal de komende jaren blijven. Op 

welke wijze gaat u hiermee om in de toekomst, welke oplossingen ziet u?

Vanuit de regio wordt samen opgetrokken om dit thema uit te werken. 

Verder maken we gebruik van het zelf opleiden van nieuwe medewerkers, 

het inzetten van traineeships en het investeren in stageplaatsen. Naast het 

aantrekken van nieuwe medewerkers zetten we in op het binden en boeien 

van bestaande medewerkers.

PvdA/Groenlink

s

Zomernotitie en 

kadernota

Dienstverlening 

bestuur

8 van 22 In de zomernotitie rekent u met een hogere dividend uitkering van Alliander en de Bank 

Nederlandse gemeente. De hogere uitkering is niet structureel verwerkt. Enige voorzichtigheid op dit 

vlak begrijpen wij. Op grond van welke ontwikkelingen verwacht u specifiek dat het dividend van 

zowel Alliander als BNG zal terug zakken naar het begrotingsniveau. Het gedeeltelijk bijramen in de 

structurele begroting lijkt ons een logische zaak. Wij denken daarbij aan een percentage van 25% 

van het verschil.

De uitkeringen aan dividend zijn in 2018 inderdaad sterk toegenomen en 

overtreffen de begrote baten ruimschoots dit is mede het gevolg van 

incidentele uitkeringen. In het dividend van 2018 van Alliander moeten we 

rekening houden met een incidentele baat wegens de verkoop in 2018 van 

Allegro, een dochteronderneming. Ook het dividend van de BNG is in 2018 

fors gestegen en overtreft de begrote baat in ruime mate. De AvA van de 

BNG heeft echter ingestemd met een hoger percentage aan 

dividenduitkering ten laste van het resultaat dan in het voorafgaande jaar, 

dit is eenmalig. Bij de samenstelling van de begroting 2020 en het 

meerjarenperspectief 2021 – 2023 willen we in ieder geval tot een bijstelling 

van de begrote inkomsten komen, waarbij we ook kijken naar het 

uitgekeerde dividend in de afgelopen jaren.

PvdA/Groenlink

s

zomernotitie zorg en 

voorzieningen

15 van 22 plustaak re-integratie hoeveel mensen zijn begeleid en hebben een langdurige baan gevonden? De plustaak is gestart in januari 2019 en wordt gedurende heel 2019 

uitgevoerd. De vraag kan daarom op dit moment nog niet beantwoord 

worden. In de raadsinformatiebrief (D18.013440) hierover is aangegeven dat 

de raad voorjaar 2020 wordt geïnformeerd over de resulaten. 

PvdA/Groenlink

s

Kadernota Wonen en 

Ondernemen

Naar mate de plannen voor het IKC vorderen wordt het tijd om de vrijkomende locaties te gaan 

herbestemmen. Kan het college aangeven of het mogelijk is om in de begroting  in de tweede helft 

van 2020 een kaderstellende notitie/discussie te overleggen aan de raad en een gesprek te houden 

over de invulling van deze locaties.

We gaan uit van de opening van het Kindcentrum Avenhorn in de zomer 

van 2021 en uiteraard is dit moment afhankelijk van een aantal 

ontwikkelingen (aanbesteding, bezwaarprocedures etc.). Het uitgangspunt is 

om kort na het vrijkomen van de locaties, de locaties met een nieuwe 

bestemming in te vullen.  We informeren en de raad tijdig over de wijze 

waarop en met wie de herbestemming van de vrijkomende locaties wordt 

voorbereid.

PvdA/Groenlink

s

Kadernota Wonen en 

Ondernemen

Algemene voorwaarden grondverkopen. De algemene voorwaarden dateren uit 2012 en spelen op 

dit moment totaal niet in op het thema duurzaamheid. Wel worden er bij de gronduitgifte eisen 

gesteld die niet vooraf waren opgenomen en boetebedingen opgenomen in de aktes die niet zijn 

terug te leiden tot de algemene voorwaarden of specifieke beeldskwaliteitseisen.  Is het college 

bereid om in 2020 voorstel voor modernisering van de algemene voorwaarden voor te leggen en 

daarbij specifiek duurzaamheid centraal te stellen.

De algemene verkoopvoorwaarden zijn inderdaad gedateerd en dient 

herzien te worden. Het opnemen van thema duurzaamheid in de algemene 

verkoopvoorwaarden om extra duurzaamheidseisen (ten opzicht van de 

wettelijke normen) lijkt juridisch niet toegestaan (twee-wegenleer). Naar 

aanleiding van deze vraag zal niettemin bij de herziening rekening worden 

gehouden met de uitkomst van de raadsopdracht duurzaamheid/kadervisie. 



PvdA/Groenlink

s

Zomernotitie Wonen en 

Ondernemen

21 Beschoeiingen. Kan nader worden toegelicht waarom het college de beschoeingen tot de 

verantwoordelijkheid van de gemeente rekent en hoe dit zich verhoudt tot de particuliere eigenaren 

en het waterschap. Kunt u tevensg aangeven voor welk bedrag u dit in de meerjarenbegroting wenst 

op te nemen. Ons inziens behoort dit tot het budgetrecht van de raad en moet dit onderdeel 

uitmaken van de voorstelln voor de begroting 2020. Wilt in het aangekondigde MJOB aangegeven 

hoe de beschoeiingen wenst aan te pakken met een optimaal gebruik van duurzame en/of 

gerecyclede materiaeln.

Uit kadastrale gegevens blijkt op wiens grond de beschoeiing staat. Omdat 

de beschoeiing op duurzame wijze met de grond is verenigd, is de eigenaar 

van de grond ook de eigenaar van de beschoeiing. Wie de beschoeiing heeft 

geplaatst doet er niet toe. Men wordt eigenaar doormiddel van natrekking 

op grond van het Burgerlijk Wetboek. In de praktijk staan beschoeiingen 

vaak op de perceelgrens en zijn ze niet alleen in de waterbodem verankerd 

maar ook horizontaal in het perceel. waar het gemeentelijk eigendom 

betreft  draagt gemeenteKoggenland  primair de publiekrechtelijke 

verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte en dus ook voor een 

deugdelijke oeverbescherming. Er zijn op dit moment veel oevers waar 

destijds beschoeiing is aangelegd. Er wordt per situatie kritisch bekeken of er 

beschoeiing moet worden teruggezet of dat deze vervangen kan worden 

een natuurvriendelijke beschoeiing (palen op de waterlijn) of helemaal geen 

beschoeiing (natuurvriendelijke oever).

Tijdens de inspectie wordt steeds opnieuw beoordeeld of er aan de oever 

ruimte is voor een natuurvriendelijke inrichting. De doelstelling is om daar 

waar het mogelijk natuurvriendelijke oevers te realiseren en waar er wel 

beschoeiing nodig is zal dit worden gedaan met duurzame matrialen zoals 

kunstoffen die een zeer lange levensduur hebben t.o.v. de traditionele  

houten beschoeiing.

Er is de afgelopen jaren weinig beschoeiing vervangen én dat terwijl veel 

beschoeiing (vooral uit de periode nieuwbouw 1970-1985) in matige tot 

slechte staat is. Deze achterstand moet de komende jaren weggewerkt 

worden en daarom is hoogstwaarschijnlijk de komende jaren meer geld 

benodigd, de verwachting is zo'n 80.000,- per jaar. Het is inderdaad aan de 

raad om de nieuwe MJOB wel/ niet of aangepast vast te stellen. 

PvdA/Groenlink

s

Zomernotitie en 

kadernota

Wonen en 

Ondernemen

22 van 22 Uitgesteld onderhoud wegen. In de toelichtigen worden majeure bedragen genoemd die nodig zijn 

om het onderhoud op orde te brengen. Kunt u aangeven welke kaderstellende notitie u voor de 

komende meerjarenbegroting gebruikt om de budgetten voor het onderhoud aan de wegen 

structureel op orde te brengen.

Het huidige MJOP wegen (2017-2021) wat budgetgestuurd is (opgesteld in 

de "crisis" periode) zal in 2020 worden vervangen door een nieuw MJOP 

2020-2023 welke kwaliteitsgestuurd is (CROW norm B beeldkwaliteit 

D12.001030) Dit MJOP zal in Q4 2019 worden aangeboden aan de raad.

PvdA/Groenlink

s

Kadernota Divers en 

tarieven

In de kadernota geeft u nog geen inzicht in het effect op de verschillende tarieven. Bekend is dat de 

tarieven voor HVC moeten dalen, voor de overige tarieven geeft u geen indicatie aan . Aangezien 

het gemeentefonds maar een partieel dekkingsmiddel is verwachten wij een algemene tariefsstijging 

van 3% om zoveel als mogelijk de ontwikkeling van het prijspeil bij te houden, zonder dat de 

voorzieningen hieronder leiden. Kunt u aangeven hoe de tariefsontwikkeling voor de komende 

begrotingen ziet en welke spelregels u hierbij hanteert?.

Voor de tarieven  voor de gemeentelijke heffingen heeft de gemeenteraad 

eerder besloten dat deze jaarlijks aangepast worden met het prijsindexcijfer 

voor de gezinsconsumptie van het afgelopen jaar (per 1 juli). De 

doorrekening hiervan vindt plaats bij het opstellen van de begroting 2020. 

In de paragraaf lokale heffingen wordt deze dan uitgebreid toelgelicht. 

PvdA/Groenlink

s

kadernota Dienstverlening 

en bestuur

5 Voorgesteld wordt om in het kader van goed werkegeverschap de budgetten voor opleiding en 

scholing te verhogen. Deze ontwikkeling kan op zich goed gevolgd worden. De vraag is echter wel 

of voor  koggenland een percentage van 2% toereikend is en voldoende onderscheidend is ten 

opzichte van de regiogemeenten. Bekend is dat de grotere gemeenten in de omgeving van 

Koggenland uitgaan van hogere percentages . Kunt u nader duiden waarom u verwacht dat 2% 

We hebben een inschatting gemaakt van de huidige situatieen de 

toekomstige ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van de West-Friesland 

Academie. De gemeenten in de omgeving hebben een vergelijkbaar budget 

ter beschikking. 

PvdA/Groenlink

s

Kadernota algemeen 

financieel beeld.

Kunt u aangeven wat de vrije begrotingsruimte is met de huidige inzichten en daarbij tevens 

rekening houden met het feit dat u geen aparte compensatie krijgt voor de cao uit het 

gemeentefonds. 

Voor een overzicht van de vrije begrotingsruimte verwijs ik u naar pagina 3 

van de Kadernota 2020. In dit overzicht is naar aanleiding van de 

meicirculaire 2019  de CAO compensatie vanuit het gemeentefonds 

geelimineerd. De gepresenteerde vrije begrotingsruimte is al  zonder de 

compensatie waar u naar refereert.

PvdA/Groenlink

s

Kadernota bedrijfsvoering 5 uitbreiding personeel, u noemt de domeinen waar u uitbreiding wenst. U meldt geen uitbreidingen 

op het fysieke domein, terwijl u daar wel veel ontwikkelingen verwacht. Wat is de reden hiervoor?

Een deel van de uitbreiding binnen het fysieke domein is al opgenomen in 

de begroting vanaf 2019. Daarnaast is er mogelijk een uitbreiding te 

verwachten op bijvoorbeeld duurzaamheidsgebied of door de overdracht 

wegen. Hier is op dit moment nog onvoldoende informatie over (proces en 

de inhoud) beschikbaar om hierop te anticiperen. 

PvdA/Groenlink

s

Kadernota fysieke 

werkplekken

6 op welke wijze kunt u samenwerken met andere instellingen, overheden en instanties waardoor u 

minder genoodzaakt bent te zoeken naar eigen nieuw te ontwikkelen werkplekken?

We gaan de huidige werkplekken gefaseerd vervangen door kleinere en 

moderne werkplekken. Hierdoor kunnen wij meer medewerkers plaatsen in 

ons gebouw. Samenwerking met andere organisaties is niet van toepassing.



PvdA/Groenlink

s

Kadernota raadsopdracht 

wonen en 

duurzaamheid

17 willen we de uitvoering van de duurzaamheidsambities realiseren deze raadsperiode zullen we zoals 

afgesproken in het de raadsbrede agenda middelen vrij moeten maken. Is het mogelijk om hiervoor 

een reservering te doen? Wat is uw inschatting wat nodig is voor 2020?

Het college heeft, behoudens de lopende activiteiten waar middelen voor 

zijn begroot (o.a. RES, Klimaatadaptatie, Meerjaren aanpak bestaande bouw 

en motie steenbreek), nog geen beeld van wat de specifieke opgave wordt 

voor 2020. Dat is afhankelijk van de uitkomst raadsopdracht/kadervisie. 

Vanuit dat gegeven heeft het college er voor gekozen geen inschattingen te 

maken en al gelden te reserveren. Het staat de gemeenteraad vrij om 

middelen te reserveren voor elk doel dat ze wenst.

- Dit kan ten laste van de begrotingsruimte (structureel), 

- het kan door middel van de resultaatbestemming als er sprake is van een  

voordelig rekeningresultaat

- er kunnen middelen uit een bestaande reserve onttrokken worden om 

bestemd te worden voor een specifiek doel, dan spreken we over een 

bestemmingsreserve.

CDA Kadernota Dienstverlening 

en bestuur

5 Op blz 5 wordt gesproken over een verhoging van het opleidingsbudget voor de medewerkers met € 

60.000, maar ik vind dit bedrag niet terug in het staatje op blz. 9. Dus mijn  vraag is in welke post zit 

dit bedrag verwerkt.

De gewenste verhoging van het opleidingsbudget van € 60.000,-- zal binnen 

de financiële ruimte worden meegenomen in de begroting 2020 en het 

meerjarenperspectief.  

VVD Kadernota D&V 4 hoe worden inwoners en ondernemers extra betrokken bij de dienstverlening en wat wordt bedoeld 

met "directe bijsturing"?

Bestaande instrumenten worden gebruikte om inwoners en ondernemers te 

bevragen op en over onze dienstverlening (ondernemerspeiling loopt nu, en 

inwonerpeiling in 2020. Als daar direct verbeteringen kunnen worden 

opgepakt doen we dat.

VVD Kadernota Dienstverlening 

en bestuur

8 klantmonitor: worden inwoners en ondernemers die gebruik hebben gemaakt van een dienst ook 

gevraagd naar hun ervaringen?

Via onze klantmonitor beschikken we over gegevens rond onze 

klantcontacten voor baliebezoek, telefonisch contact en digitaal contact en 

waar toestemming wordt gegeven door de klant (inwoner/ondernemer) 

wordt doorgevraagd. 

VVD Kadernota 3 18 Overdracht taken provincie nr gemeente ihkv de Omgevingswet: heeft dit nog financiele 

consequenties voor de begroting en meerjarenraming?

Met de Omgevingswet worden alle gemeenten bevoegd gezag voor de 

(chemische) kwaliteit van bodem en ondergrond. Bij de invoering van de 

Omgevingswet dragen provincies de taken en bevoegdheden over aan 

gemeenten. Hierover wordt momenteel door de provincie in het kader van 

“een warme overdracht van deze bodemtaken” overleg gevoerd met de 

Noord-Hollandse gemeenten. Op dit moment is (nog) niet bekend in welke 

mate de gemeenten bij overdracht van deze taken worden gecompenseerd.

De uitvoering van de gemeentelijke bodemtaken is voor onze gemeente  

gemandateerd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord. Bij 

overdracht van de huidige bodemtaken van provincie naar gemeenten(na 

inwerkingtreding Omgevingswet) zal dus ook moeten worden bezien of en 

in hoeverre 

deze extra bodemtaken bij de Omgevingsdienst kunnen worden 

ondergebracht. 

VVD Kadernota 3 18 intentieverklaring met HHNK dateert van juni 2017, bij Kadernota 2019 werd aangegeven dat 

besluitvorming naar verwachting 2e kw 2019 zou plaatsvinden. Wat is de status en de nieuwe 

planning? Wat zijn de financiele consequenties voor de begroting en meerjarenraming als wij ervan 

uitgaan dat de gemiddelde lasten voor de inwoners niet mogen stijgen?

   Op 30 januari 2019 heeft de stuurgroep besloten de definitiefase af te 

sluiten en de ontwerpfase te starten. Volgens deze planning wordt in het 

derde kwartaal van 2019 de ontwerpfase (voorbereiding en besluitstuk 

wegenoverdracht) afgerond en kan de besluitvorming door het bestuur van 

het HHNK en de gemeenteraden van de West-Friese gemeenten 

plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd de feitelijke overdracht per 1-1-2021 

plaats te laten vinden, hiervoor moet dan ook in 2020 het nodige werk 

verricht worden (uitvoeringsfase). Qua financiën is het uitgangspunt nog 

steeds van kracht, namelijk: dat de huidige gemeentelijke lasten voor de 

inwoners van West-Friesland niet hoger worden dan de huidige 

gemeentelijke belastingen plus de wegenheffing van het HHNK, 

uitgezonderd de trendmatige verhoging. Hierbij zijn verschillende scenario’s 

denkbaar. Ook heeft HHNK na de overdracht personeel en materieel over, 

terwijl de gemeenten dit te kort komen. Samen met het HHNK is een team 

ingericht om de opgave uit te werken in een businesscase. De verwachting is 

dat de overdracht, op basis van de huidige lasten voor inwoners en 

gebaseerd op het huidige kwaliteitsniveau van het HHNK, niet tot 

substantiële financiële consequenties zal leiden voor de begroting en 

meerjarenplanning. U zal over de voortgang in Q3 2019 nog nader worden 

geïnformeerd door het kernteam.



VVD Kadernota 3 20 Welke werkzaamheden verricht De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor ons en welke 

acties onderneemt het college zelf in 2020 mbt Markermeerdijken? 

Bij de Omgevinsgdienst Noordzeekanaal is ondergebracht: 

- het behandelen van en besluiten op de aanvraag of aanvragen om 

vergunning ingevolge artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voor de versterking van de Markermeerdijken voor zover dit 

onder de beslissingsbevoegdheid van gemeente Koggenland valt. 

- Het behandelen van en besluiten op verzoeken om geluidontheffing in het 

kader van Bouwbesluit en APV.

 

Indien deze vergunningen/ontheffingen na 2019 worden aangevraagd, dan 

zijn ze voor rekening van de gemeente Koggenland. In beginsel zijn de 

kosten van 2019 ook voor de gemeente Koggenland maar de provincie 

stimuleert de mandatering naar de omgevingsdienst middels een bijdrage. 

VVD Zomernotitie 3 20

Aangegeven wordt dat de financiele planning duurzaamheid minder goed loopt dan verwacht: kunt 

u dit toelichten?

De insteek is dat tot en met de vastgestelde duurzaamheidsopgave bestaand 

beleid en acties worden uitgevoerd binnen de bestaande begroting. 

Inmiddels gaan de ontwikkelingen snel en vergt het toch meer inzet en 

budget. Daarom heeft het college in de zomernotitie extra budget 

opgenomen om enkele acties/trajecten op te kunnen pakken. Deze 

aanleiding heeft geresulteerd tot een uitroepteken bij het onderdeel 

Financiële planning Duurzaamheid. Stond expliciet benoemd in besluitenlijst 

college en is door pf houder tijdens duurzaamheidsavond op 6 mei aan 

begin van bijeenkomst toegelicht.

VVD Kadernota 2 10 U geeft aan dat u de kosten voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 heeft 

opgenomen voor 2020. Moet daar geen 2 jaar x 3% kostenverhoging bij opgeteld worden om reëel 

te begroten? (temeer nu de verhoogde ontvangsten wel meegenomen worden)

In de meicirculaire wordt prijscompensatie ontvangen voor het sociaal 

domein, deze middelen worden apart gehouden om de kostenstijging op te 

vangen. De mogelijke  kostenstijging wordt verrekend met de reserve sociaal 

deelfonds.  Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. 


